
Rijkswaterstaat en andere water- en natuurbeheerders 
 werken samen aan voldoende, schoon water, dat gezond is 
voor mensen, waterplanten en -dieren. Dankzij de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers en nevengeulen krijgen water-
planten, vissen en kleine in ondiep water levende dieren 
weer meer mogelijkheden. 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een enorme stimulans.  
Deze richtlijn zorgt ervoor dat de kwaliteit van het grond- en 
oppervlaktewater in Europa in 2015 goed is en dat we water 
duurzaam gebruiken. 

Wat is er aan de hand?
Na het afsluiten van de grote zeearmen door waterkeringen en 
dammen is het getij grotendeels uit de riviermondingen verdwenen. 
Doordat er weinig uitwisseling meer is tussen zee en rivieren, is 
ook de natuur die hoort bij deltagebieden zeldzaam geworden. 
Het water van de Nieuwe Maas voldoet niet aan de kwaliteitseisen 
van de KRW. De belangrijkste oorzaak is het intensieve gebruik van 
de rivier door schepen die naar de Rotterdamse havens varen of 
daarvandaan komen. De havens, dijken en harde oevers laten 
weinig ruimte voor natuur. Er zijn te weinig ondiepe oeverzones 
en de waterbodems zijn verontreinigd.  
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De mogelijkheden voor vissen om hier te paaien en op te groeien 
zijn door dit alles zeer beperkt, en ook voor kleine ongewervelde 
dieren is het gebied nauwelijks geschikt. Om de ecologische 
kwaliteit te verbeteren is een reeks van maatregelen bedacht, 
waaronder het project Groote Zaag. 

Het gebied
Het eiland Groote Zaag ligt ten westen van Krimpen aan de Lek.  
Het bestaat deels uit een natuurgebied – de Kleine Zaag – en deels 
uit een industrieterrein. Een brug verbindt het gebied met het 
vasteland. De Groote Zaag ligt in een zone waar de invloedsferen 
van de rivieren en de zee in elkaar overgaan. Er is dus nog een 
duidelijke invloed van het getij. Buitendijkse rietlanden, grasland 
en een wilgenbos (gors) trekken in het vroege voorjaar eenden, 
steltlopers en zangvogels aan. Veel trekvogels verblijven er enige tijd 
op doorreis. De Groote Zaag valt binnen de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur.

Wat gaat er gebeuren?
Rijkswaterstaat wil hier een natuurvriendelijke oever aanleggen 
en een getijdengeul graven. Verder krijgt het eiland er enkele 
poelen bij die een open verbinding hebben met de rivier. Mogelijk 
komt er ook nog een strekdam op de westpunt van het eiland. 
Het Balkengat aan de oostzijde wordt verondiept met elders in 
het plangebied weggegraven grond. 

Planning
In de verkenningsfase is onderzocht welke locaties een positieve 
bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de ecologische 
waterkwaliteit. Deze fase is afgerond. In de planstudie die in 2010 
is afgerond is aanvullend onderzoek uitgevoerd. Op basis van deze 
studie is een keuze gemaakt voor een voorkeursvariant die medio 
2011 gereed is voor uitvoering.


